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PROJETO DE LEI, Nº 5.081 DE 2013 
Autor: Onofre Santo Agostini - PSD/SC 

 

Dispõe sobre normas de comercialização de pão integral. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º Deverá constar da embalagem de Pão Integral comercializado no âmbito do território nacional a 
expressão “integral” se o produto tiver mais que 51% (cinquenta e um por cento) de grãos integrais na sua 
composição. 

Parágrafo único – Todos os produtos disciplinados nesta lei deverão trazer, nas suas embalagens, os 
percentuais de grãos integrais que possuem em suas composições. 

Art. 2º Produtos que contiverem grãos integrais acima de 15% (quinze) até 51% (cinquenta e um por cento) 
deverão utilizar na embalagem a expressão “semi-integral ou com adição de farinha integral”. 

Art. 3º O produto que contiver adição de grão integral inferior a 15% (quinze por cento) não poderá utilizar 
nenhuma referência, em suas embalagens, de que se trata de produto “integral” ou “semi-integral ou com 
adição de farinha integral”, e qualquer outra expressão que possa induzir o consumidor que aquele produto 
seja integral. 

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

O pão integral industrializado não é tão integral assim, conforme mostram as análises publicadas em 
diversos órgãos de imprensa nacional. Quatro entre sete marcas testadas têm mais farinha tradicional do 
que a não refinada na composição. 

A análise mediu a quantidade de fibras dos produtos (todos tinham mais do que o indicado no rótulo) e 
avaliou a lista de ingredientes da embalagem que, por determinação da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, devem ser organizados em ordem decrescente de quantidade. 

"Em quatro marcas, o primeiro item da lista é a farinha refinada. Não é o que se espera de um pão integral", 
diz Manuela Dias, nutricionista e pesquisadora da Proteste - Associação Brasileira de Defesa do 
Consumidor. 

O resultado evidencia a falta de regulamentação do setor e levanta a questão: quanto de grãos não 
processados um alimento precisa ter para ser vendido como "integral"? 

As normas brasileiras ignoram o tema. "Faltam parâmetros. O consumidor não sabe o que compra", critica 
Dias. 

Outros países têm normas específicas sobre isso. Nos EUA, o pão integral de trigo só pode levar esse 
nome se for produzido apenas com farinha integral. Na Holanda, apenas pães feitos com 100% de grãos 
não processados ganham o rótulo de integrais. 

A nutricionista Tatiana Barão diz que um produto rico em farinha branca não oferece os benefícios daquele 
feito principalmente com trigo não processado. 

Em geral, pães integrais industrializados usam entre 40% e 70% de trigo não refinado, segundo a 
nutricionista Raquel Pimentel. A farinha branca é adicionada para prolongar a data de validade e melhorar a 
aparência. 

"O pão 100% integral é mais duro e quebradiço e pode ter Câmara dos Deputados sabor forte", diz Barão. 
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O trigo não refinado preserva parte da casca do cereal, além do gérmen. É onde estão os principais 
nutrientes, lembra Pimentel. "Vitamina E, B12 e minerais", lista. 

O pão integral tem mais fibras que o outro, o que ajuda no funcionamento do intestino, prolonga a sensação 
de saciedade (as fibras são digeridas devagar) e ajuda a manter estáveis os níveis de glicemia no sangue. 
"O pão branco é rico em amido, que é absorvido rapidamente e resulta em picos glicêmicos, o que pode 
levar ao diabetes", diz Lara Natacci, nutricionista. 

Para as especialistas, não há problemas no fato de os pães testados terem mais fibras do que o indicado no 
rótulo. "O medo é que o rótulo esteja errado também nas quantidades de sódio e de gordura", afirma 
Pimentel. 

A venda de produtos que não correspondam exatamente à condição de “integrais” prejudica o consumidor, 
porquanto em seu consciente uma situação não verdadeira, indo de encontro às suas necessidades 
nutricionais. Considerando que o produto não contém substancial quantidade de grão integral, podemos 
classificar a venda como propaganda enganosa. 

O fato de não existir risco sanitário no consumo de um produto que não seja verdadeiramente integral 
parece provocar o não interesse de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) regulamentar 
produtos integrais, causando, assim, uma lacuna na legislação sobre produtos integrais. 

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta importante 
propositura. 

 

Sala das Sessões, fevereiro de 2013 

Deputado Onofre Santo Agostini 

PSD/SC 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565993 

Data de Apresentação : 28/02/2013 

Ementa:  Dispõe sobre normas de comercialização de pão integral. 

Indexação:  Normas, comercialização, pão, alimento integral. 

 

 

Tramitação: 
 

28/02/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 5081/2013, pelo Deputado Onofre Santo Agostini (PSD-SC), que: 
"Dispõe sobre normas de comercialização de pão integral". 
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PROJETO DE LEI, Nº 5.050 DE 2013 
Autor: Reinaldo Azambuja - PSDB/MS 

 

Acrescenta o art. 4º-B à Lei no 9.294, de 15 de julho de 1996, 
que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de 
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, 
terapias e defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 
da Constituição Federal. 

 

Art. 1º A Lei no à Lei no 9.294, de 15 de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do art. 4°-B, com a  
seguinte redação: 

Art. 4º-B. Todo e qualquer vasilhame de bebidas alcoólicas destinadas à venda ao consumidor deverá 
trazer, de forma ostensiva, fotografias de acidentes automobilísticos, com a advertência dos malefícios da 
combinação álcool-volante, devendo variar no máximo a cada cinco meses. 

Parágrafo único. A norma aplica-se, também, às propagandas televisivas. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

A norma em questão tem a finalidade didático-intimidativa, a exemplo das propagandas de produtos 
fumígeros, com o desiderato de contribuir para a diminuição dos acidentes automobilísticos no País, 
ocasionados pela ingestão de bebidas alcoólicas. 

A matéria aqui tratada não ofende nenhum direito à livre iniciativa, porquanto, a propaganda continuará da 
mesma forma, porém, com a advertência impactante, demonstrada pelas fotos de acidentes 
automobilísticos. 

Acredita-se que não haverá aumento de custos de produção, vez que, a impressão das fotos substituirá as 
já existentes nos vasilhames. 

É dever do Poder Público zelar pela segurança da população e um dos meios de fazê-lo é a propaganda 
com conteúdo de advertência quanto aos males que a combinação álcool-volante ocasiona às famílias, à 
sociedade e aos cofres públicos, como é o desiderato desta lei. 

Porém, não é só o Poder Público. As empresas que exploram o ramo de bebidas alcoólicas têm 
responsabilidades sociais e, bem por isto, devem contribuir para a mitigação dos efeitos que os seus 
produtos ocasionam, como é o caso de acidentes automobilísticos. 

As estatísticas são as provas mais eloquentes da necessidade da massificação de propagandas desse jaez. 

As consequências da bebida alcoólica em acidentes falam por si mesmas, dispensando, quaisquer outras 
justificativas. 

Está comprovado cientificamente que o álcool afeta o raciocínio, o que acaba influindo em maior número de 
acidentes de trânsito. 

Pela importância da proposta e seu alcance social é esperado apoio dos senhores deputados. 

 

Sala de Sessões, em ___ de fevereiro de 2013. 

Reinaldo Azambuja 

Deputado Federal 

PSDB/MS 
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Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565735 

Data de Apresentação : 27/02/2013 

Ementa:  Acrescenta o art. 4º-B à Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao 
uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos 
agrícolas, nos termos do §4º do art. 220 da Constituição Federal. 

Indexação:  Alteração, Lei Antifumo, obrigatoriedade, mensagem, advertência, vasilhame, bebida alcoólica, 
fotografia, acidente, automóvel, condução sob efeito de álcool. 

 

 

Tramitação: 
 

27/02/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 5050/2013, pelo Deputado Reinaldo Azambuja (PSDB-MS), que: 
"Acrescenta o art. 4º-B à Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que dispõe sobre as restrições ao 
uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e 
defensivos agrícolas, nos termos do §4º do art. 220 da Constituição Federal". 
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PROJETO DE LEI, Nº 5.043 DE 2013 
Autor: Alexandre Roso - PSB/RS 

 

Dispõe sobre a proibição da propaganda de refrigerantes e 
alimentos de baixo teor nutritivo em escolas de ensino 
fundamental e médio. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º Fica proibida a propaganda de refrigerantes e alimentos de baixo teor nutritivo, seja ela de qualquer 
natureza (cartazes, folders, totens) em escolas de ensino fundamental e médio, públicas e privadas. 

Art. 2º Compete aos sistemas de ensino estabelecer as normas e procedimentos para o cumprimento desta 
Lei no âmbito de suas respectivas redes de ensino. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

O projeto de lei em estudo tem o objetivo de proibir a propaganda de refrigerantes e alimentos de baixo teor 
nutricional nas escolas públicas ou privadas. A obesidade infantil vem crescendo a cada dia e, com ela, as 
preocupações dos pais em fazerem com que seus filhos percam peso e evitem danos à sua saúde. 
Considerada uma enfermidade crônica que se faz acompanhar de múltiplas complicações como o diabetes, 
o aumento dos níveis de colesterol no sangue, a hipertensão arterial e outros problemas cardiovasculares, a 
obesidade infantil aumentou cinco vezes nos últimos 20 anos no Brasil. 

Os dados apresentados pela Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), realizada em 2008-2009 pelo IBGE 
em parceria com o Ministério da Saúde, atestam essa situação: 

a) a parcela de meninos e rapazes na faixa etária de 10 a 19 anos de idade com excesso de peso passou 
de 3,7% (1974-75) para 21,7% (2008-09); entre as meninas e moças, o crescimento do excesso de peso 
saltou de 7,6% (1974-75) para 19,4% (2008-09); 

b) em adultos homens, o excesso de peso passou de 18,5% (1974-75) para 50,1% (2008-09), 
ultrapassando o das mulheres, que subiu de 28,7% (1974-74) para 48% (2008-09); 

c) a região sul apresenta os maiores índices de obesidade: 56,8% de homens e 51,6% das mulheres; 

d) o excesso de peso e a obesidade são encontrados com grande frequência, a partir dos 5 anos de idade, 
em todos os grupos de renda e em todas as regiões brasileiras; 14,3% das crianças entre 5 e 9 anos são 
obesas; uma criança obesa tem 90% de chance de se tornar um adulto também obeso; 

e) quase metade dos brasileiros com 20 anos ou mais está com excesso de peso; considerando toda a 
população, temos 38,6 milhões de pessoas com peso acima do recomendado; destes, 10,5 milhões são 
obesos; 

f) a maior parcela de estudantes obesos está nas escolas privadas. 

O IBGE segue os parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS) para conceituar sobrepeso (Índice 
de Massa Corporal- IMC superior a 25%) e obesidade (IMC superior a 30%). 

O mais preocupante na pesquisa do IBGE é a permanente tendência ao crescimento do sobrepeso e da 
obesidade na nossa população, em todas as faixas etárias e de renda, em paralelo com a diminuição da 
ingestão de alimentos como o arroz com feijão, frutas, legumes e verduras, e o crescente consumo de 
alimentos industrializados, gordurosos e calóricos. 

Uma alimentação baseada em alimentos de alto teor energético e pouco nutritivos é apontada como uma 
das causas desta epidemia de obesidade. Estudos demonstram que uma das maiores fontes de gordura e 
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açúcar na dieta infantil vem dos lanches escolares, que cada vez mais se reduzem a alimentos 
industrializados e pouco saudáveis, quando não nocivos à saúde. 

Deste modo, cientes da importância das escolas para a formação dos alunos, tanto no aspecto intelectual 
como nutricional, pedimos o apoio dos nobres Pares ao presente Projeto de Lei, para evitar assim o 
estímulo do consumo de alimentos de baixo teor nutricional em ambientes escolares públicos e privados. 

 

Sala das Sessões, em 26 de fevereiro de 2013 

Deputado Alexandre Roso 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565698 

Data de Apresentação : 26/02/2013 

Ementa:  Dispõe sobre a proibição da propaganda de refrigerantes e alimentos de baixo teor nutritivo em 
escolas de ensino fundamental e médio. 

Indexação:  Proibição, propaganda, refrigerante, alimento, nutrição, escola pública, escola particular, ensino 
fundamental, ensino médio. 

 

 

Tramitação: 
 

26/02/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 5043/2013, pelo Deputado Alexandre Roso (PSB-RS), que: 
"Dispõe sobre a proibição da propaganda de refrigerantes e alimentos de baixo teor nutritivo em 
escolas de ensino fundamental e médio". 
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PROJETO DE LEI, Nº 5.037 DE 2013 
Autor: Rodrigo Maia - DEM/RJ 

 

Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da COFINS incidentes na comercialização de suco de frutas. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

Art. 1º Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre a receita decorrente da venda de sucos de 
frutas classificados no capítulo 20.09 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(TIPI). 

§ 1º O preço de venda do suco ao consumidor final deverá ser reduzido proporcionalmente ao valor que 
deixar de ser pago em razão do disposto no caput. 

§ 2º Na hipótese de não cumprimento do disposto no § 1º, as contribuições deverão ser pagas, acrescidas 
de multa, de mora ou de ofício, e juros, na forma da legislação aplicável. 

Art. 2º As vendas efetuadas com alíquota 0 (zero) da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não 
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações. 

Parágrafo único. O saldo credor apurado na forma do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
e no art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, acumulado ao final de cada trimestre do ano-
calendário em virtude do disposto no caput poderá, observada a legislação específica aplicável à matéria, 
ser objeto de: 

I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a outros tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou 

II - pedido de ressarcimento em dinheiro. 

Art. 3º O disposto nesta Lei produzirá efeitos pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Este Projeto de Lei tem por objetivo reduzir o preço dos sucos de frutas praticado no varejo e pago pelas 
famílias brasileiras. 

A redução do preço será consequência da desoneração tributária prevista no art. 1º deste Projeto de Lei, 
que consiste na redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre a receita decorrente da venda dos sucos 
de frutas. 

Com essa redução, esperamos aumentar o consumo, principalmente pelas crianças, de sucos de frutas, 
que comprovadamente traz benefícios à saúde. 

Por outro lado, esperamos que seja reduzido o consumo de refrigerantes, que sabidamente pode provocar 
males à saúde, especialmente nas crianças e adolescentes, pois contribui para o desenvolvimento de 
sobrepeso, obesidade, diabetes e cárie dentária. 

Além disso, obviamente, esperamos fomentar a produção de frutas, com a consequente geração de novos 
postos de trabalho. 

Em relação à adequação orçamentária e financeira desta proposição, cumpre esclarecer que o Deputado 
Relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) solicitará à Secretaria da Receita Federal do Brasil a 
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estimativa do impacto na arrecadação das contribuições, de acordo com o que prevê a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2013. 

Diante do exposto e tendo em vista a importância social e econômica de que se reveste o incentivo fiscal 
proposto, esperamos poder contar com o apoio dos nobres colegas Parlamentares para a aprovação deste 
Projeto de Lei. 

 

Sala das Sessões, em de fevereiro de 2013. 

 

Dep. Rodrigo Maia 

Democratas/RJ 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565659 

Data de Apresentação : 26/02/2013 

Ementa:  Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na 
comercialização de suco de frutas. 

Indexação:  Alíquota zero, Pis/Pasep, Cofins, comercialização, suco de frutas. 

 

 

Tramitação: 
 

26/02/2013 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 5037/2013, pelo Deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), que: "Reduz 
a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na comercialização 
de suco de frutas". 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO, Nº 01 DE 2013 
Autor: Poder Executivo – Presidente da República 

 

Estabelece alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 
ICMS, nas operações e prestações interestaduais. 

 

O SENADO FEDERAL resolve: 

 

Art. 1º A alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, nas operações e 
prestações interestaduais, será de: 

 

I – nas operações e prestações realizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e no Espírito Santo, 
destinadas às regiões Sul e Sudeste: 

a) onze por cento no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014; 

b) dez por cento no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015; 

c) nove por cento no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016; 

d) oito por cento no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2017; 

e) sete por cento no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2022; 

f) seis por cento no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023; 

g) cinco por cento no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024;e 

h) quatro por cento a partir de 1º de janeiro de 2025. 

 

II – nas operações e prestações realizadas nas regiões Sul e Sudeste, destinadas às regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo, a alíquota será de: 

a) seis por cento no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014; 

b) cinco por cento no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015; 

c) quatro por cento a partir de 1º de janeiro de 2016; e 

 

III – nas demais operações e prestações a alíquota será de: 

a) nove por cento no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014; 

b) seis por cento no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2015;e 

c) quatro por cento a partir de 1º de janeiro de 2016. 

 

Parágrafo único. Nas operações e prestações interestaduais originadas na Zona Franca de Manaus, bem 
como nas operações interestaduais com gás natural, a alíquota será de 12% (doze por cento). 

Art. 2º O disposto no art. 1º não se aplica às operações interestaduais com bens e mercadorias importados 
do exterior, as quais permanecem disciplinadas pela Resolução nº 13, de 25 de abril de 2012. 

Art. 3º Fica revogada a Resolução nº 22, de 19 de maio de 1989. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2014. 
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Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=110426 

Data de Apresentação: 04/02/2013 

Ementa:  Estabelece alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, nas 
operações e prestações interestaduais. 

Indexação: Fixação, Aliquota, Tributos, Imposto, (ICMS), Tributação, Comercio Interestadual, Operação 
Interestadual, Transporte Interestadual. 

 

 

Tramitação: 
 

04/02/2013 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

Ação: Este processo contém 07 (sete) folhas numeradas e rubricadas. 

04/02/2013 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO 

Ação: 19:18 - Leitura (encaminhado por meio da Mensagem nº 613, de 2012, da Senhora 
Presidente da República). 

À Comissão de Assuntos Econômicos. 

Publicação em 05/02/2013 no DSF Página(s): 678 - 681  

05/02/2013 - CAE - Comissão de Assuntos Econômicos 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação:Recebido nesta Comissão, nesta data. 

Matéria aguardando distribuição. 

26/02/2013 - CAE - Comissão de Assuntos Econômicos 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: O Presidente da Comissão, Senador Lindbergh Farias, designa o Senador Delcídio do 
Amaral Relator da Matéria. 

Ao Relator. 
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PROJETO DE LEI, Nº 3.877 DE 2012 
Autor: Irajá Abreu - PSD/TO  

 

Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins incidentes sobre operações com suplementos 
minerais destinados à alimentação de bovinos, bubalinos, 
ovinos, caprinos e equinos. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei reduz a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social – Cofins incidentes sobre operações com suplementos minerais destinados à 
alimentação de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equinos. 

 

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º ........................................................................ 

.................................................................................... 

XIX – suplementos minerais destinados à alimentação de 
bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equinos. 

.........................................................................." (NR) 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Nos últimos anos, várias medidas de redução da Contribuição para os Programas de Integração Social e de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) foram aprovadas pelo Congresso Nacional. De um modo geral, essas alterações 
são uma forma de amenizar o forte aumento da arrecadação federal provocado pela instituição dos regimes 
não cumulativos das referidas contribuições, bem como pela instituição da Contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins sobre importações. 

Em especial, é de se destacar a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins 
efetuada pela Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, que beneficiou, entre outras mercadorias, insumos 
agropecuários e produtos da cesta básica de alimentos. Todavia, há que se avançar na desoneração 
tributária de alguns setores. 

O setor de suplementação alimentar animal é um deles. Os suplementos alimentares tem um peso elevado 
nos custos totais da produção pecuária. Nesse contexto, é fundamental a adoção de medidas que tendam a 
reduzir o preço desses insumos. Caso contrário, os produtores serão forçados a diminuir a utilização dos 
sobreditos produtos, o que pode trazer reflexos negativos para a produtividade da atividade e para a 
qualidade do produto. 

Por essas razões, resolvi apresentar o presente projeto. Por meio dele, proponho a redução a zero das 
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre suplementos minerais destinados 
à alimentação de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equinos. A medida contribuirá para melhorar a 
qualidade dos produtos ofertados pelos pecuaristas e para reduzir o preço da carne e do leite consumidos 
pela população brasileira, visto que, por meio da redução da carga tributária que pesa sobre os citados 
suplementos minerais, reduzirá os custos de produção desses produtos rurais. 
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Tendo em vista os relevantes interesses de que se reveste esta proposição, espero contar com o apoio dos 
nobres Pares do Congresso Nacional. 

 

Sala das Sessões, em de de 2012. 

Deputado IRAJÁ ABREU 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetram itacao?idProposicao=544820  

Data de Apresentação : 16/05/2012 

Ementa:  Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre 
operações com suplementos minerais destinados à alimentação de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e 
equinos. 

Explicação da Ementa:  Altera a Lei nº 10.925, de 2004. 

Indexação:  Alteração, legislação tributária federal, redução, alíquota, contribuição, PIS/Pasep, Cofins, 
suplemento, alimentação, bovino, caprino, ovino, bubalino, equino. 

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II  

Regime de Tramitação:  Ordinária 

 

 

Tramitação: 
 

16/05/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 3877/2012, pelo Deputado Irajá Abreu (PSD-TO), que: "Reduz a 
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre operações com 
suplementos minerais destinados à alimentação de bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e equinos". 

16/05/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 17/05/2012 

31/05/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA )  

Às Comissões de  

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural;  

Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e  

Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II 

Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: Ordinária  

 31/05/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 01/06/2012 

 01/06/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial 

 05/06/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  
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Recebimento pela CAPADR. 

 06/06/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) 

Designado Relator, Dep. Roberto Balestra (PP-GO) 

08/06/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 11/06/2012)  

20/06/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas. 

05/09/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CAPADR, pelo Deputado Roberto Balestra (PP-GO). 

Parecer do Relator, Dep. Roberto Balestra (PP-GO), pela aprovação.  

24/09/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apense-se a este(a) o(a) PL-4378/2012. 

09/10/2012 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Devolvido ao Relator, Dep. Roberto Balestra (PP-GO) 

06/03/2013 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 2 CAPADR, pelo Deputado Roberto Balestra (PP-GO). 

Parecer do Relator, Dep. Roberto Balestra (PP-GO), pela aprovação deste e do PL 4378/2012, 
apensado, com substitutivo. 

07/03/2013 - Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR)  

Prazo para Emendas ao Substitutivo (5 sessões ordinárias a partir de 08/03/2013) 
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PROJETO DE LEI, Nº 5.026 DE 2013 
Autor: Leopoldo Meyer - PSB/PR 

 

Acrescenta inciso ao art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, 
para incluir dispositivo sonoro indicativo de marcha a ré como 
equipamento obrigatório dos veículos de carga e máquinas 
agrícolas. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta Lei acrescenta inciso ao art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, para incluir 
dispositivo sonoro indicativo de marcha a ré como equipamento obrigatório dos veículos de carga e 
máquinas agrícolas. 

Art. 2º O art. 105 da Lei nº 9.503, de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII: 

“VIII - para os veículos de carga com peso bruto total superior a quatro mil, 
quinhentos e trinta e seis quilogramas, os de tração e as máquinas 
agrícolas, dispositivo sonoro indicativo de marcha a ré, nos termos de 
regulamentação do CONTRAN. 

...........................................................................(NR)” 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos sessenta dias de sua publicação oficial. 

 

 

Justificativa: 
 

A presente proposição representa uma reedição, com as necessárias atualizações, do Projeto de Lei nº 
2.683, de 2007, apresentado pelo saudoso Deputado Affonso Camargo. Aprovado por unanimidade na 
Comissão de Viação e Transportes, referido projeto também recebeu parecer favorável na Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, o qual não chegou a ser apreciado devido ao arquivamento 
regimental da proposição, ao término daquela legislatura. 

Por representar medida simples, eficaz e de baixo custo, porém de extrema importância para a segurança 
do trânsito e para a preservação da vida, reeditamos a ideia original, e aqui replicamos a justificativa então 
apresentada: 

As manobras de veículos de grande porte envolvem riscos significativos de acidentes, em função da pouca 
visibilidade do motorista ou operador, principalmente nas operações de marcha a ré. Quando ocorrem, 
esses acidentes são, em geral, fatais para os pedestres atingidos. 

Uma solução de baixíssimo custo e eficácia comprovada contra esse tipo de ocorrência é a instalação de 
alarmes sonoros indicadores de marcha a ré para máquinas e veículos de grande porte. Com a implantação 
de um dispositivo sonoro acoplado à caixa de câmbio desses veículos, os pedestres e trabalhadores que se 
encontrem na proximidade da área de manobra são imediatamente alertados, evitando-se, assim, a 
ocorrência de atropelamentos. 

Diversas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho já preveem, em diversos tipos de atividades, 
a obrigatoriedade da sinalização sonora adequada para as manobras de marcha a ré. 

Esse é o caso das normas de segurança portuária, da indústria da construção, das empresas do setor 
agropecuário e das de mineração. 

Ocorre, no entanto, que não existe uma obrigação para os fabricantes de fornecerem tal dispositivo para os 
veículos e máquinas que saem das fábricas. Dessa forma, as empresas ou pessoas físicas adquirentes são 
obrigadas a buscar a adaptação de tal dispositivo por conta própria, o que, além de não ter a qualidade de 
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uma instalação original, na fábrica, certamente implica em custos bem superiores aos de uma instalação 
durante o processo de montagem da máquina ou veículo. 

Ainda mais grave, em nosso entendimento, são os casos em que não existe uma obrigação específica de 
instalação do dispositivo sonoro, como ocorre para a maioria dos caminhões que trafegam em nossas ruas 
e estradas. Nessas situações, a maioria dos veículos, embora tenham sérios problemas de visibilidade ao 
efetuar manobras, acabam por executá-las sem alertar adequadamente os transeuntes, o que acaba por 
provocar os graves acidentes já citados, os quais poderiam ser evitados, de modo que muitas vidas seriam 
poupadas. 

Pelo exposto, contamos com o apoio dos eminentes Pares para a rápida aprovação desta proposta. 

 

Sala das Sessões, em de de 2013. 

Deputado LEOPOLDO MEYER 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site da Câmara dos Deputados: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=565612 

Data de Apresentação : 26/02/2013 

Ementa:  Acrescenta inciso ao art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para incluir dispositivo sonoro indicativo de marcha a ré como equipamento obrigatório 
dos veículos de carga e máquinas agrícolas. 

Indexação:  Alteração, Código de Trânsito Brasileiro, equipamento obrigatório, máquina agrícola, veículo de 
carga. 

 

 

Tramitação: 
 
26/02/2013 - PLENÁRIO (PLEN) 

Apresentação do Projeto de Lei n. 5026/2013, pelo Deputado Leopoldo Meyer (PSB-PR), que: 
"Acrescenta inciso ao art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para incluir dispositivo sonoro indicativo de marcha a ré como equipamento 
obrigatório dos veículos de carga e máquinas agrícolas". 
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PROJETO DE LEI DO SENADO, Nº 130 DE 2012 
Autor: Antonio Carlos Valadares 

 

Altera o art. 5º da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, para 
limitar a jornada de trabalho dos empregados rurais, a quarenta 
horas semanais, e dá outras providências. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º O art. 5º da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 5º A jornada de trabalho rural será de 40 (quarenta) horas 
semanais e de 8 (oito) horas diárias. 

§ 1º Em qualquer trabalho contínuo de duração superior a seis 
horas, será obrigatória a concessão de um intervalo para 
repouso ou alimentação de, no mínimo, uma hora, observados 
os usos e costumes da região, não se computando este 
intervalo na duração do trabalho. 

§ 2º Entre duas jornadas de trabalho haverá um período 
mínimo de doze horas consecutivas para descanso. 

§ 3º Nas atividades rurais extenuantes e desgastantes o 
horário de trabalho observará limites entre 30 (trinta) e 35 
(trinta e cinco) horas semanais, na forma da regulamentação 
do Ministério do Trabalho e do Emprego. (NR).” 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

Recentemente, os trabalhadores rurais realizaram mobilização nacional para debater diversos problemas 
que afetam a regulamentação do trabalho rural no Brasil, estabelecendo uma pauta de reivindicações. O 
objetivo é tornar efetivos e eficazes os direitos no âmbito rural. Embora a Constituição Federal tenha 
instituído uma igualdade formal entre empregados urbanos e rurais, na prática, o contexto em que se realiza 
esse tipo de trabalho cria uma série de dificuldades para levar direitos e garantias mínimas aos 
trabalhadores da agropecuária. 

Um dos problemas apontados diz respeito à jornada de trabalho. No meio rural praticamente não há 
controle sobre o número de horas trabalhadas, com milhares ou milhões de trabalhadores cumprindo 
jornadas do nascer ao pôr do sol. Esse fato é mais grave se considerarmos a exposição à natureza a que 
estão sujeitos esses empregados. 

A situação é tão grave que, muitas vezes, é difícil separar as condições normais de trabalho daquelas 
classificadas como análogas à de escravo. E tudo fica ainda mais precário e degradante com a falta de 
sindicatos fortes e atuantes na área, que estão, muitas vezes, intimidados pela violência no campo, 
entregues a própria sorte, dada a ausência do Estado. 

Em síntese, a questão do trabalho rural é complexa e envolve uma série de iniciativas legais, 
administrativas e legislativas. Nossa proposta pretende enriquecer o debate sobre o tema, instituindo 
normas sobre a jornada de trabalho no campo. Assim, limita-se a jornada semanal a quarenta horas, 
amplia-se o período de descanso interjornadas para doze horas e estabelece-se que, nas jornadas 
extenuantes e desgastantes, a carga horária seja de trinta a trinta e cinco horas, conforme regulamentação 
do Poder Executivo. 
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Por considerarmos ser justa a medida proposta, conclamamos os nobres Pares a emprestarem o seu apoio 
à aprovação do projeto de lei ora apresentado. 

 

Senador ANTÔNIO CARLOS VALADARES 

 

 

Informações complementares: 
 

Link da Internet para visualização no site do Senado: 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=105374 

Data de Apresentação: 03/05/2012 

Ementa: Altera o art. 5º da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, para limitar a jornada de trabalho dos 
empregados rurais, a quarenta horas semanais, e dá outras providências. 

Explicação da ementa:  Altera o art. 5º da Lei nº 5.889/73 (que estatui normas reguladoras do trabalho 
rural), para limitar a 40 horas semanais e 8 diárias a jornada de trabalho rural, além de determinar que nas 
atividades rurais extenuantes e desgastantes o limite será de 30 a 35 horas semanais, de acordo com 
regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Indexação: Projeto De Lei, Senado, Alteração, Acréscimo, Trabalho Rural, Jornada De Trabalho, Limitação, 
Hora, Semana, Dia, Intervalo, Repouso, Alimentação, Determinação, Trabalho, Fadiga, Regulamentação, 
(MTE). 

 

 

Tramitação: 
 

03/05/2012 - PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO 

Ação: Este processo contém 03 (três) folhas numeradas e rubricadas. 

03/05/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Leitura. 

Às Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão 
terminativa. 

A matéria poderá receber emendas por um período de cinco dias úteis perante a primeira comissão, 
após sua publicação e distribuição em avulsos. 

Publicação em 04/05/2012 no DSF Página(s): 15504 - 15505 

04/05/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Recebido na CRA nesta data. 

Matéria aguardando abertura de prazo para apresentação de emendas perante a Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária - CRA. 

07/05/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS 

Ação: Prazo para apresentação de emendas perante a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 
- CRA: 

primeiro dia: 07/05/2012 
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último dia: 11/05/2012. 

14/05/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Não foram oferecidas emendas no prazo regimental (07/05/2012 a 11//05/2012). 

Designado o Senador Sérgio Souza para relatar o projeto. 

Encaminhado ao gabinete do Senador Sérgio Souza. 

02/08/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Ação: Matéria encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa, em atendimento ao Of. SF 1454/2012, do 
Presidente do Senado Federal Senador José Sarney, para leitura do requerimento do Senador 
Sérgio Souza, que solicita a tramitação conjunta do PLS nº 130/2012 e do PLS nº 208/2012 (fls 
4/5). 

À SGM. 

02/08/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Ação: Encaminhado ao Plenário. 

07/08/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Ação: Leitura do Requerimento nº 720, de 2012, de autoria do Senador Sérgio Souza, solicitando a 
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2012 com o Projeto de Lei do Senado 
nº 208, de 2012 por regularem a mesma matéria. 

O requerimento lido vai à Mesa, para decisão. 

08/08/2012 - SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA 

Ação: Recebido neste Órgão, nesta data. 

28/08/2012 - SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA 

Ação: Em sua 7ª Reunião realizada no dia 28.08.2012, a Mesa do Senado Federal aprovou o 
Requerimento nº 720, de 2012, do Senador Sérgio Souza, que solicita a tramitação conjunta dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 130 e 208, de 2012. 

Ao Plenário. 

11/09/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Ação: A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado Federal, em sua 7ª Reunião, 
realizada no dia 28 de agosto do corrente, deliberou pela aprovação do Requerimento nº 720, de 
2012, de tramitação conjunta. 

Os Projetos de Lei do Senado nºs 130 e 208, de 2012, passam a tramitar em conjunto e vâo às 
Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Sociais, cabendo a esta última a 
decisão terminativa. 

************* Retificado em 11/09/2012************* 

(Ação legislativa ocorrida em 10/09/2012) 

Publicação em 11/09/2012 no DSF Página(s): 47242  

11/09/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Recebido na CRA nesta data. 

Encaminhado ao Senador Sérgio Souza para relatar os projetos. 

(Tramitam em conjunto os PLS nº 130 e 208, de 2012) 

08/11/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: PRONTA PARA A PAUTA NA COMISSÃO 

Ação: Recebido nesta data, do Senador Sérgio Souza, relatório pela aprovação do PLS nº 208 de 
2012, com a emenda que apresenta, e pela rejeição do PLS nº 130 de 2012 (fls.08 a 16). 
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Matéria pronta para a pauta. 

(Tramitam em conjunto os PLS nº 130 e nº 208 de 2012) 

19/11/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: INCLUÍDA NA PAUTA DA REUNIÃO 

Ação: Matéria constante da Pauta da 28ª Reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, 
agendada para o dia 21/11/2012. 

(Tramitam em conjunto os PLS nº 130 e 208, de 2012) 

21/11/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Ação: Na 28ª Reunião Extraordinária da CRA realizada nesta data, a Presidência retira o PLS nº 
130/2012, Item 09, da Pauta, para atender solicitação do Presidente do Senado Federal Senador 
José Sarney, constante do OF. SF 2225/2012, de encaminhamento do PLS nº 130/2012 à 
Secretaria-Geral da Mesa (art. 266 do RISF), para leitura do requerimento de desapensamento do 
Projeto, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, que tramita em conjunto com o PLS nº 
208/2012 (fls. 17/18). 

A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa. 

23/11/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Ação: À Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação. 

23/11/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Ação: Recebido neste Órgão, às 15h20. 

23/11/2012 - SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO 

Situação: AGUARDANDO LEITURA DE REQUERIMENTO 

Ação: Aguardando leitura de requerimento de tramitação autônoma, de autoria do Senador Antonio 
Carlos Valadares, que se dará quando todas as matérias referidas no requerimento (PlS nºs 130 e 
208, de 2012) estiverem sobre a mesa, nos termos do art. 266 do RISF. 

27/11/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Situação: AGUARDANDO DECISÃO DA MESA 

Ação: Leitura do Requerimento nº 1.013, de 2012, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, 
solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei nºs 130 e 208, de 2012. 

O requerimento lido vai à Mesa para decisão. 

Publicação em 28/11/2012 no DSF Página(s): 64133  

27/11/2012 - SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA 

Situação: AGUARDANDO DECISÃO DA MESA 

Ação: Recebido neste órgão, nesta data. 

11/12/2012 - SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA 

Ação: Em sua 11ª Reunião, realizada no dia 11.12.2012, a Mesa do Senado Federal aprovou o 
Requerimento nº 1.013, de 2012, do Senador Antonio Carlos Valadares, que solicita o 
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2012, de forma que sua tramitação seja 
autônoma em relação ao Projeto de Lei do Senado nº 208, de 2012. 

Ao Plenário. 

11/12/2012 - ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA – PLENÁRIO 

Ação: A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado Federal, em sua 11ª Reunião, 
realizada no dia 11 de dezembro do corrente, deliberou pela aprovação do Requerimento nº 1.013, 
de 2012, de desapensamento. 

Os Projetos de Lei do Senado nºs 130 e 208, de 2012, voltam a ter tramitação autônoma e vão às 
Comissões de Agricultura e Reforma Agrária; e de Assuntos Sociais, cabendo a esta última a 
decisão terminativa. 
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Publicação em 12/12/2012 no DSF Página(s): 68774 – 68775 

18/12/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: O Projeto de Lei do Senado nº 130 de 2012 volta a ter tramitação autônoma na CRA. 

A matéria retorna ao Senador Sérgio Souza para relatar. 

Encaminhado para o gabinete do Senador Sérgio Souza. 

20/12/2012 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Devolvido pelo Senador Sérgio Souza para redistribuição.  

Designado o Senador Blairo Maggi para relatar. 

Encaminhado ao gabinete do Senador Blairo Maggi.  

07/02/2013 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR 

Ação: Devolvido pelo Senador Blairo Maggi sem manifestação. 

Matéria aguardando redistribuição. 

28/02/2013 - CRA - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária 

Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA 

Ação: Designado o Senador Jayme Campos para relatar o PLS 130/2012. 

Encaminhado ao gabinete do Senador Jayme Campos. 

 


